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”Man är här på sjukhuset en vecka, sen släpps 
man ut i det tomma. Och det finns  ju inga 
specialistläkare eller strokepersonal då att träffa, 
då är man ju i ett tomrum tycker jag”.                                                                

Fokusgrupp/ Person som haft stroke

www.flickr.comphotosjsandb
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Idag:

▪ Långtidskonsekvenser och behov av 
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▪ Post-Stroke Checklistan – ett sätt att 

strukturera uppföljning
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Funktionsnedsättningar efter stroke

• Vanliga problem är1:

– Motoriska nedsättningar (50%-83%)

– Kognitiva nedsättningar (50%)

– Urin inkontinens (40%-50%)

– Sväljningsproblem (45%)

– Språkproblem (23%-36%)

– Psykologisk påverkan (20%)

• Mindre vanliga problem inkluderar2:

– Post-stroke epilepsi inom 5 år (10%-11%) 

– Neuropatisk smärta inom 1 år (8%)

• Många patienter har flera funktionsnedsättningar1

1. Paul SL, et al. Curr Drug Targets. 2007;8(7):786-793.
2. Flynn RW, et al. Neuropharmacology. 2008;55(3):250-256.
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Anpassning till att leva med konsekvenserna

Livet efter strokeFunktion

Kirkevold-2002 The unfolding.., Feigin VL et al.-2016 Global burden, Crichton SL et al, .Patient outcomes 15 y-
2016 

30% lever med funktionsnedsättningar många år
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Behov framkommer ofta i ett senare skede när 

man kommit hem

• Problem missas i sjukhusmiljön

• Svårt utföra komplexa aktiviteter

• Mer hjälp i dagliga aktiviteter

• Helt nya och oväntade behov

Tellier et al - 09, Ullberg et al -15, Crichton et al -16
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Vilka personer tror ni har lättast att falla 

mellan stolarna?

50% ej fått kliniska eller psykosociala behov tillgodesedda 5 år efter stroke, 
Mc Kewitt Stroke- 2011
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Kan alla driva sina hälsofrågor?

Vart ska
jag vända

mig?

Vem har
ansvar

för vad?

Finns det
hjälp att

få? 

... jag tar tag i
det en annan

dag….

Pindus et al. Stroke survivors’ and informal caregivers’ experiences of primary care and community healthcare 
services  (review) – 2018 , Kjörk et al Experiences, needs and preferences for follow up- 2019. 
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Långtidsuppföljning rekommenderas i nya riktlinjer

Norrving et al. Action Plan for Stroke in Europe 2018–2030 -2018, Nationella strokeriktlinjer -2018

LIVSSTILSFÖRÄNDRINGAR
Prevention

AKUT VÅRD
Rehabilitation

LÅNGTIDSUPPFÖLJNING
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Strukturerad uppföljning bidrar till att:

•Förhindra ny stroke

•Behandla medicinska komplikationer

•Tillgodose rehabiliteringsbehov

•Stödja anpassningen till livet efter stroke
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Vilka områden är viktigast att följa upp 

efter stroke?
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POST-STROKE CHECKLISTA (PSC)
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VAD ÄR POST-STROKE CHECKLISTA (PSC)? 

•Standardiserad checklista

•Hjälp att identifiera behov

•Vägledning för remittering/åtgärder  

Philip I, Brainin M, Walker et  al, Development.. -2013
Ward et al, Evaluation..-2014
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Sekundärprevention

Aktiviteter i dagligt liv 

Rörlighet

Spasticitet

Smärta

Inkontinens

Kommunikation

Sinnesstämning

Kognition

Livet efter stroke

Familjeförhållanden

11 OMRÅDEN
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Inkontinens
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Förhindra ny stroke
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ADL, Rörlighet
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Patientfall

MÅL: God sittställning vid 

måltid. Aktiv rullstol och låg

förflyttning

VPL: Korttidsplats.

Vad hände sedan??
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Spasticitet och smärta
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Kommunikation, sinnesstämning, kognition
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- 30% lider av depression, ångest, fatigue, 
apati, symtom som överlappar varandra

- Anhöriga försämrad livskvalitet

Hacket et al, Neuropsyciatric outcome, review - 2014. Achten et al - 2012 
Lästips: NKA: Anhöriga som ger insatser till närstående med stroke - Eva Månsson Lexell

Dolda problem

“Livet känns plattare
efter stroken”
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Livet efter stroke, familjeförhållanden



Testing the PSC at Clinical visits
• Consecutive sample of patients (n=46)
• Median age 70,(range 41-85, 13 women)

Purposive sampling
4 focus groups 

(n=18)

2 Focus groups with professionals
Primary care (n=4), Specialized care (n=4)

2 Focus groups with patients
Primary care (n=4), Specialized care (n=6)

Är PSC användbar vid återbesök efter stroke?



Results: Identifierade problem (n=46)

Livet efter stroke 61%
Kognition 56 %
Sinnesstämning 41 %

På särskilda boenden och inom hemsjukvården?
Kjörk E, Carlsson G, Sunnerhagen KS, et al. Experiences using the Post-Stroke Checklist in Sweden with a focus on feasibility

and relevance: a mixed-method design BMJ Open 2019
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Post-Stroke Checklist- ett stöd vid uppföljning 

Struktur Dialog

Identifiera behov
Delat beslutsfattande
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”…inte följa den slaviskt utan uppfatta signaler 
ifrån patienten och kunna prata lite bredare, 
anknyta till andra saker som är beroende av 
det”. (person som haft stroke)

”….Men man kan ha den som ett stöd, man 
behöver inte sitta och läsa innantill. …för då 
kan man formulera sig olika till olika patienter 
och fånga upp det då”. (personal)
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”Viktigt att patienten vet att man har en lista man 

går efter, att allting efterfrågas…” (Person med stroke)  

”...om JA” remittera vidare …tips och råd hur 

man skulle göra som jag tyckte var jättebra”.  
(Personal)
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” Risken är väl att man invaggas i någon 

falsk trygghet. Någon har efterfrågat det och 

jag har svarat ”ja” på frågan; då förväntar jag 

mig att nånting händer sen….

Det är det som avgör kvalitén (på PSC), vad 

som händer med åtgärderna”. 

(Person som haft stroke)
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Vem ska ansvara för uppföljning efter stroke?

Strokespecialist /primärvård/kommun,? 

Vilken profession?

http://www.sove.se
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POST-STROKE CHECKLISTA  - ett stöd 

för anpassningen till livet efter stroke

• Struktur 

• I kombination med dialog

• Behov identifieras

• Jämlik vård
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Hur kan uppföljningen bidra till en känsla av att 
ett gott liv är möjligt efter en stroke?

Vad kan du göra annorlunda redan
imorgon?
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TACK!

Övriga i forskargruppen: 

Gunnel Carlsson, Åsa Lundgren-Nilsson och 

Katharina Stibrant Sunnerhagen

Vid frågor kontakta: 
emma.kjork@gu.se
PSC finns att ladda ner på: 
http://neurophys.gu.se/ eller WSO’s hemsida


